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3M är fast beslutet att bedriva all verksamhet med integritet och utan inslag
av korruption eller mutor av något slag.
Som en av våra värdefulla affärspartner
förväntar vi oss att ni agerar lagenligt
och etiskt i hela er verksamhet. Med
denna broschyr vill vi informera er om
vad vi förväntar oss av er och vad ni kan
förvänta er av oss när det gäller att under
vårt samarbete försäkra oss om att alla
affärer bedrivs på ett korrekt sätt.

3M:s vision

3M:s förväntningar när det gäller mutor

Inom 3M värdesätter vi relationerna med våra
affärspartner. Oavsett var ni verkar eller vilka
produkter och tjänster ni tillhandahåller spelar
ni en avgörande roll i vår strävan efter att
förverkliga vår vision.

Inom 3M råder totalförbud mot mutor och
korruption, oavsett vilka affärsseder eller vilken
praxis som kan förekomma i enskilda länder,
och vi förväntar oss av våra affärspartner att de
följer alla lagar.
• Mutor av såväl privatpersoner, anställda vid
privatägda företag som myndighetspersoner
utgör ett brott mot gällande lagar och 3M:s
uppförandekod.

3M:s åtagande att bekämpa mutor
3M bedriver all verksamhet på ett etiskt sätt
och i enlighet med lagen, inte enbart i USA,
utan i samtliga länder där vi är verksamma. 3M
väljer noggrant ut affärspartner som har samma
värderingar som oss, och som delar våra integritetsambitioner. Vi förväntar oss att ni bedriver
er verksamhet utan inslag av mutor och korruption.
Genom att eliminera mutor och korruption från
affärsprocessen kan alla företag konkurrera på
basis av teknikutveckling, produkter och kundservice. På en rättvis spelplan har alla samma
möjlighet att göra goda affärer ärligt!
Bekämpande av mutor och korruption är det
enda riktiga. Samtidigt gynnar det affärerna.
3M:s anti-korruptionsprincip ingår som en del
av vår uppförandekod och syftar till att säkerställa att vi uppfyller alla globala anti-korruptionslagar, bland annat U.S. Foreign Corrupt
Practices Act, U.K. Bribery Act och lagstiftningarna i samtliga länder där vi verkar.

• Mutor kan förekomma i många olika skepnader, bland annat i form av påkostade gåvor,
representation, resor, välgörenhetsbidrag,
provisionsbetalningar, politiska donationer –
till och med mindre summor som betalas som
”smörjmedel”.

3M har en lång framgångsrik historia bakom
sig och är ett företag i världsklass tack vare
vårt goda rykte och det arbete som våra
anställda utför. Tillsammans kan vi påverka
hur affärer bedrivs runtom i världen genom
att känna till reglerna, fatta rätt beslut och
be om vägledning när vi är osäkra eller inte
riktigt vet hur vi bör agera.
•
3M är medlem i FN:s Global Compact
(UNGC) och i UNGC:s arbetsgrupp kring dess
tionde princip.
•
3M är stolt över att år 2016 – för
det tredje året i rad – ha utsetts till ett av
världens mest etiska företag av Ethisphere
(World’s Most Ethical Companies ®).
•
3M har utnämnts till ett av världens
mest ansedda företag (Fortunes World’s
Most Admired Companies).
•
3M är ett av världens mest respekterade företag (Barrons World’s Most Respected Companies).
Frågor

• Gentjänster eller löften, till exempel att erbjuda en myndighetspersons släkting anställning
eller att ge omotiverade rabatter som andra inte
får ta del av klassas också som mutor och utgör
ett brott mot såväl vår uppförandekod som
gällande lagar.
3M:s sätt att göra affärer
På 3M gör vi affärer på ett enda sätt – det rätta.
Vår uppförandekod är en tydlig vägledning för
både 3M-anställda och affärspartner som agerar å 3M:s vägnar när det gäller hur man fattar
etiska beslut i vardagen. Vår uppförandekod
och anti-korruptionsprincip finns att läsa på
www.3M.com/businessconduct

Det här är ett komplext och dynamiskt juridiskt område, och om ni har frågor om
informationen i denna broschyr eller har
misstankar om oegentligheter är ni välkommen att kontakta er kontaktperson inom 3M
eller 3M:s Compliance & Business Conduct
Department. Ni kan även besöka 3M-Ethics.
com.

